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Abstract
The purpose of the present study is measuring the
dominant curriculum orientation of the faculty
members in University of Kurdistan. This study is
practical, in terms of purpose, and is descriptive
survey, in terms of data collection methods. The
target population is consists of all Kurdistan
University faculty members who were teaching in
2014-2015the academic year (N=320). That using
Cochran's sample size formula, 200 people were
selected as sample. Sampling was conducted using
a stratified sampling approach. Data collection
tools is Mahlios et al standard questionnaire
(2004) which measures dominant orientation of
faculty members. Validity of this questionnaire
reviewed and approved according to curriculum
field of faculty members and experts' opinion and
its reliability reviewed and approved according to
Cronbach's alpha coefficients (0/820). Data
analysis has done using version 18 of SPSS and
was conducted in two parts: descriptive and
inferential. In descriptive statistics, frequency
distribution tables, mean and in inferential section
statistics Friedman test, multivariate, ANOVA and
Tukey post hoc test was used. The results showed
that the curriculum orientation of cognitive
processes and then the curriculum orientation of
academic rationalism was dominant faculty
member’s dominant orientation. Also results also
showed that there is relationship between the
faculty member’s curriculum orientation and their
expertise.
Keywords: Curriculum approaches, Curriculum
orientations, Curriculum planning, Faculty
members

جمال سلیمی
استادیار برنامه درسی گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان
زیبا شهبازی
کارشناس ارشد علوم تربیتی دانشگاه کردستان

چکیده
هدف از پژوهش حاضر سنجش باورهای اسااتید دانشاگاه کردساتان
برای پیبردن به جها گیاری غالا برناماهی درسای نناان اسا
، کاربردی و از لحاظ شیوه گاردنوری دادههاا،پژوهش از لحاظ هدف
توصیفیِ پیمایشی اس جامعه نماری شامل کلیه اعضای هیئ علمی
 مشاووت باه49-49 دانشگاه کردستان اس کاه در ساات تحلایلی
 نفار بودناد کاه باا اساتفاده از رماوت923 تدریس بودند این تعداد
 نفار باهعناوان حجان نموناه انت اا شادند233 کوکران نزدیا
نمونهگیری با استفاده از روش طبقاهای نسابی انجاام گر ا ابازار
)COI( گردنوری دادهها پرسشنامه جه گیریهای برناماهی درسای
اس روایی و پایایی این پرسشنامه در تحقیقات قبل اثبات شده بود
 روایای پرسشانامه باا،اما برای اطمینان و لزوم انطباق با جامعاه ماا
)استناد به نظر اساتید علوم تربیتی (با استفاده از روش روایی محتوایی
 ) ماورد بررسای023( و پایایی نن با استناد به ضری نلفای کرونباخ
SPSS تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرما ازار
مجدد قرار گر
 و در دو ب ش توصیفی و استنباطی انجام شد شاخصهای80 نس ه
 انحاراف، میاانگین،نمار توصایفی شاامل جاداوت و توزیاا راوانای
،استاندارد انجام و نیز در سطح نمار استنباطی هن از نزماون ریادمن
 تحلیل واریانس یکراهه و نزمون تعقیبی،تحلیل واریانس چندمتویری
توکی استفاده شد نتایج نشان داد که دو جه گیاری غالا در باین
 به ترتی جه گیری برنامه ی درسی راینادهای شاناختی و،اساتید
بعد از نن جه گیری برنامهی درسی عقلگرایای دانشاگاهی اسا
نکته دیگری عدم پیروی از ی جها گیاری در مواجاه باا عناصار
برنامه درسی توسط اساتید بود همچنین نتاایج نشاان داد کاه میاان
جه گیری برنامهی درسی اسااتید و حاوزه ت لاص ننهاا ارتباا
وجود دارد
، برنامااهریاازی درساای،واژههااای یلیاادی اعضااای هیئ ا علماای
 رویکردهای برنامه درسی،جه گیریهای برنامه درسی
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مقدمه
آموزش عالی از مهمترین گونههای آمووزش تصصصوی وه
شمار میآید که دارای وظایف و رسالتهوای متعوددی در
جهووت رشوود و پت ووروت نتووروی انمووانی جوام و اسووت
الدرسون ( )Balderson, 2000ر ایون اعتاواد اسوت کوه
«آموزش عالی هعنوان اصلیتورین نهواد توسوعهدهنود ی
منا انمانی ،در مموتر دسوت یوا ی وه توسوعهی پایودار
مبتنی ر مالحظات جهوانی شودن ،ناو حماسوی را ور
عهد دارد» ،لذا تحاق این وظوایف و رسوالت هوا نتازمنود
ا زارهایی چون وجود رنامههای آموزشی و درسی مدون و
مناسب است رناموهی درسوی اصولی تورین عنصور نظوا
آموزش عالی و نتادی ترین ا زار رای وراهم آوردن دان ،
تجر ه و مهوارت دان وجویان ورای عرضوهی خودمات وه
جامعه است این اهمتت از ایون امور ناشوی مویشوود کوه
رنامه درسی عامل مهمی در ارتاای کتفتت آموزش عوالی
ه شمار میرود ( )Karami et al, 2012وه دیرور سوصن
رنامههای درسی یکی از عناصر یا خرد نظا هوای اصولی،
آموووزش عووالی همووتند کووه ناوو تعتووتنکننوود ای و
غترقا لانکاری را در راستای تحاق اهودا و رسوالتهوای
آموووزش عووالی ازنظوور کمووی و کتفووی ایفووا موویکننوود
()Khaghanizade & Vajargah, 2010
اما آنچه مهم اسوت ،ایون اسوت کوه مر توان وهعنووان
مجریان رنامههای درسی ه سوبب آشونایی وا مموا ل و
نتازهووای یادگترنوودگان و محووتی یووادگتری و تجر تووات
ارزشمندی که در سایهی تعامل ا یادگترندگان وه دسوت
می آورند ،مهمتورین عنصور موواتوت رناموههوای درسوی
همتند ( )Fathivajargah, 2008مر ی ازآنجهوت موورد
تأکتد است که کارگزار اصولی تعلوتم و تر توت وه شومار
میرود و اهدا متعالی نظا های تعلتم و تر توت در ا عواد
مصتلووف درنهایووت ایوود ووهواسوو هی او محاووق شووود
( )Mehrmohammadi, et al, 2009ورصووتهووای کووه
مر تان از طریق رناموههوای درسوی و آمووزشهوا ووراهم
میآورند در توسعهی انمانی ،اجتماعی و ورهنری مؤثرنود
( )Salsabili, 2010ازآنجاکه موضوعِ تعلتم و تر تت انمان

است و انموان از ظراووت و پتچتودگی خاصوی رخووردار
است ،لذا ،همانگونه که کانت گفته است ،یکی از ا وداعات
م وووکل وووری ،هموووتن تعلوووتم و تر توووت اسوووت
( )Salehian, 2010وراگتووران در نظووا آموزشووی انووواع
مصتلف تجارب ،دان و مهارتهوا را ورامویگترنود کوه از
طریق رنامهی درسی منتال میشود ( & Fathivajargah
 )Vahedchukadeh, 2006ا این توصتف ،رناموه درسوی
"جوهر هر نظا آموزشی" است ()Fathivajargah, 2004
و تا حد زیادی کارآمدی ،اثر ص ی و کتفتت آن نظا ها را
تضوومتن موویکنوود و ووهزعووم سووتلر ،الکموواندر و لوووی
( )Silver, Alexander, & Lewis, 1967رنامووووه
درسووی"طرحووی جهووت آموواد کووردن مجموعووهای از
ورصووتهووای یووادگتری وورای اوووراد تحووت تعلووتم" اسووت
( )Reding, 2008منظووور از ورصووتهووای یووادگتری،
وعالتت هوا ،تجوارب ،دروس و تعوامالت متوان وراگتوران و
شرای ی است کوه توسوی مر توان ترتتوب داد مویشوود
( )MacNeil, 2007ورایند یوادگتری وا عوامول گونواگون
ارتباط دارد که هور یوا از آن هوا در جریوان و چروونری
یادگتری مؤثر است که عبارتاند از :استعداد و تواناییهای
وراگترند  ،محتووای رناموه درسوی ،ناو معلوم ،ارتبواط
متاا ل دان آموزان ،وضای یوادگتری و وسوایل آموزشوی
هرکدا ه نحوی در یادگتری مؤثر همتند که این عوامول
اید پتوسته عمل کنند آنچوه وه ایون مجموعوه سوازمان
می ص د رنامهی درسی است ()Maleki, 2009
رویکرد یا ورد ه رنامه درسی ،ازخوردی از نررش او ه
جهووان ،درا او از واقعتووت ،ارزشهووایی کووه مهووم ووور
میکند و همتن طور متوزان دانو اوسوت یوا رویکورد،
نظری در ار تهته ،توسعه و همچنتن طور ریوزی رناموه
درس ،نا ازیرران ،عناصر رنامه درسی و کلتوه مموا ل
مهمی است که اید ررسی و آزمای شود ( & Ornstein
Hunkins, 2009؛ وه ناول از )Ramroodi et al, 2016
آنچه از متان عناصر رنامه درسی مهم تلای میشود مر ی
است و درواق مر توان مجریوان رناموه درسوی محمووب
میشوند از دیر از نا ی تعتتنکنند در تدارا رنامههای
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درسی مدارس داشتهانود ( )Fathivajargah, 2008آنچوه
در وراینوود اجوورای رنامووه درسووی توسووی مر تووان تووأثتر
میگذارد دیدگا آنان نمبت ه رناموه درسوی اسوت کوه
درواق همان موض گتوری در را وه وا وراینود تودری ،
اهدا  ،نا یادگترنود  ،محوتی آموزشوی مر وی و غتور
اسووت ( )Ghasempour, 2004تعتووتن دیوودگا یووا
دیدگا های مناسب رنامه درسی حاصل از م العه عمتوق
ور روی جنبوههوای ولموفی و نظوری رناموه درسوی و
هماهنگ ا اهدا  ،مرحلهای اساسی در ورایند رنامهریزی
درسی است که ر سایر مراحل وراینود طراحوی،
اجرا و ارزشتا ی رنامه درسی توأثتر موی گوذارد
( )Ja’afari Sani, Pakmehr & Eslamian, 2013لوذا در
ورایند رناموهریوزی درسوی ،توجوه وه مبنوای دیودگاهی
رنامهی درسی ر سایر مراحول طراحوی و تودوین رناموه
درسی تأثتر قاط مویگوذارد ( )Salsabili, 2003دیودگا
مر ووی همووان کووار رد عملووی عاایوود شصصووی اوسووت
()Jenkins, 2009
پژوه رران متعددی توأثتر عاایود و نرورش هوای
مر تان را ور مؤلفوه هوای مصتلوف آمووزش وپورورش
ررسی و آن را تأیتد کرد اند کموت  ،کوول و سواجت
( )Kemmis, Cole & Suggett, 1983در تحاتاوات خوود
اثر جهوتگتوریهوای مر توان در انتصواب محتووا و روش
توووودری را ن ووووان دادنوووود؛ انووووت  ،روس و چوووون
( )Ennis, Ross & Chen, 1992aتوأثتر عاایود و نرورش
مر تان در گزین رنامهها ،اجرای رنامهها و ارزیا ی آنها
را تأیتد میکند ( )Ashour et al, 2012م العات مصتلوف
انجوا شود (Ennis, ،Ennis, Ross & Chen, 1992b
1990

Hooper,

&

2000ab،Mueller

،Cheung,

)Cunningham Johnson & Carlson, 1992
تأیتدکنند ی اهمتت نررش مر توان در تودوین و اجورای
رنامهی درسی است ()Bas, 2013
ه همتن نمبت ،اعضای هتئتعلمی هم مویتواننود در
رنامههای از پت تعتوتنشود و سروصولهوای مصووب،
م ا ق شرایی موجود ،تغتتورات جز وی ایجواد کننود لوذا
اعضای هتئتعلمی در این نظا هعنوان مجوری وعوال در

عرصووه رنامووهریووزی درسووی ایفووای ناوو موویکننوود
( )Amery, Sobhani nejad & rahnama, 2016از طریق
ررسی دیدگا های اوراد وه جهوات گونواگون در راسوتای
شناخت ولمفه تر تتی آنان می توان استفاد کرد نصموت
اینکه می توان ه مر تان در شفاوتت ص تدن ه رویکورد
مورد استفاد آنها در یواددهی و یوادگتری کموا نموود
دیوودگا  هووا همچنووتن در شووفاوتت ص ووتدن ووه
مبنوووای مفهوووومی اسوووناد رناموووه ی درسوووی
( )Curriculum Documentsمفتد همتند ،رای مثوال در
ررسی یا چارچوب رنامه ی درسوی خواا از ایون
دیووودگا موووی تووووان در روشووون نموووودن ولموووفه
آمووووزش وپووورورش مموووتتر در آن اسوووتفاد نموووود
( )Jenkins, 2009; Ng & Cheung, 2002ودین ترتتوب
میتوانتم رویکرد اساسی چارچوب رنامهی درسی مز ور را
ررسی کنتم هگونهای م وا ه ،دیودگا هوا مویتواننود در
تجزیهوتحلتل مواد و منا آموزشی و اینکه آیوا آنهوا وا
موقعتت یادگتری موردنظر تناسب دارند مؤثر واق شووند
اگر هطور اساسی ه دیدگا روتاری متعهد اشتد ،عتد ه
نظر میرسد که مواد آموزشی تهته شد مبتنی ر دیودگا
انمان گرایانه در موقعتت کالس درس شما سوازگار اشود
()Foil, 2008; Miller, 1983
جهت گتری مفهو مهمی است که نا اساسوی در درا
تفکوور مر ووی در ووار ی موضوووع درسووی و کووالس درس و
ه عنووان مجموعوه ای از اورهوا در خصووا عن اصور
رنامه ی درسی همانند اهدا  ،محتوا ،استراتژی های
تدری و ارزیا ی آموزشی در نظور گروتوه موی شوود
(Ryu, 2009؛  )Crummey, 2007اور ،طرز وکر و ولمفه
مر ی در مورد هد نهایی یا رناموه درسوی در اد توات
این رشته هعنوان جهتگتریهوای رناموه درسوی وه آن
اشار شد است ( )Ashour et al, 2012وا ایون توصوتف
جهتگتریهای رنامهی درسی عمتااً تحوت توأثتر اوکوار،
ولمفه و عااید مر توان در وار محتووا ،مااصود (ایود هوا،
اهدا و وعالتوتهوای یوادگتری) ،راهبردهوای تودری و
راهبردهای ارزشتا ی همتند ()Ng & Cheung, 2002
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نا راین جهتگتریهای ارزشی رنامهی درسی نمایند
ستمتم عااید و اوکار مر تان در وار آنچوه ایود آموختوه
شود (محتوا) ،چرونه اید آموخته شود (روش تدری ) توا
چه محتووا یواد گروتوه شود اسوت (ارزشوتا ی) ،هموتند
( )Horn, 2011مفهو جهتگتری یا دیدگا های رنامهی
درسی در منا اصلی حوز رنامهی درسی معموالً وا واه
( )Curriculum Orientationووهکووار رد موویشووود واه
دیدگا ا معادلهایی چون مفهوو  ،رویکورد ،ایود ولوهی و
چ مانداز نتز هکوار رد شود اسوت ( Akbariboorang,
 )2013طباه ندیهای گوناگونی از جهتگتریهای رنامه
درسی ارا ه شد اند که عبارتاند از:
آیزنووور و واالنووو ()Eisner & Vallance, 1974
معوورو توورین پووژوه را در زمتنووهی جهووتگتووریهووای
رنامهی درسی انجا داد و جهتگتریهای رنامه درسی
را اینگونه دسته ندی کرد اند :رشد و توسوعه وراینودهای
ذهنووووی و عالووووی ( Curriculum as cognitive
)development؛ من وووقگرایوووی علموووی ( academic
)rationalism؛ دیووووودگا خوووووود شوووووکووایی (Self-
)actualization؛ دیوودگا ازسووازی اجتموواعی ( Social
)reconstruction
 ویلتوووا شوووو رت ( )Schubert, 1986در کتووواب
چ وومانوودازها ،اسوولوب و شوواو ( Curriculum:
)Perspective, paradigm, and possibility
رنامهی درسی سه نوع جهوتگتوری ورای رناموه
درسووی قا وول شوود اسووت :سوونتگرایووی عاالیووی
()Intellectual traditionalism؛ روتارگرایوووووان
اجتموواعی ()Social behaviorist؛ تجر ووهگرایووان
()Experimentalist
 ما نتل ( )McNeil, 1996چهار جهتگتری ورای
رنامووهی درسووی را شوور داد کووه عبووارتانوود از:
انمانگرایی؛ ازسوازی گرایوی اجتمواعی؛ وونآورانِ
(روتارگرایی)؛ عالگرایی دان راهی
 کالین ( )Klein, 1986جهوتگتوریهوای رناموهی
درسی را اینگونه تامتم ندی میکند -1 :رویکورد

سنتگرایان ( :)Traditionalistsنظریهپردازان رنامه
درسی در این رویکرد عبارت اند از وورانکلتن ا توت
( ،)Franklin Bobbittرالوف توایلر (،)Ralph Tyler
هتلدا تا ا ( ،)Hilda Tabaجرج وشوامب ( George
 ،)Beauchampجووان گودلوود ( )John Goodladو
ورانا هاپکتنز ()Hopkins؛ و مر تانی که روی خود
ادراکوی ( )Self-Understandingتأکتود مویکننوود؛
 -2تجر ه گرایان ( ،)experientialistsانمان گرایوان،
نظریووهپووردازان عمووومی ( )Generic theorizersو
طروداران تحاق خود؛  -3مر تانی کوه روی جامعوه
تأکتوود موویکننوود (طروووداران ازسووازی اجتموواعی
( )Reconstructionistو نووووو مفهووووو گرایووووان
()Conceptualist؛  -4مر تووانی کووه ووه رنامووهی
درسی هعنوان یا حوز م العوه و یوا یوا رشوته
درسووی مووینررنوود (کلتبووارد ( ،)Kliebardهتووو نر
(  ،)Huebnerشو رت ( )Schubertو اری ورانکلتن
(  )Franklynجزو این گرو هموتند)؛  -5مر توانی
که ر نا مر ی در رنامهی درسی تأکتد میکنند
(مایکووول کوووانلی ( ،)Michael Connellyجوووتن
کالندینی ( ،)klandiniوریما الباز ()Freema Elbaz
که کارهای آنهوا مبتنوی ور اندی وههوای جووز
شواب ( )Joseph Schwabاسوت از طرووداران ایون
رویکرد همتند
 جهتگتریهوای رناموهی درسوی از نظور اسوکایرو
( -1 :)Schiro, 1992, 2008رویکرد رناموه درسوی
کالستا (اورادی مانند رای ( ،)Rice, 1980ا تت
(  ،)Bobbitt, 1913, 1918, 1920ثرنووودایا
( ،)Thorndike, 1918چوارترز (،)Charters, 1923
تایلر ( ،)Tyler, 1994لو (  ،)Bloom, 1956گوت
( ،)Gage, 1963اسکتنر ( )Skineer, 1968طروودار
این رویکرد وود انود؛  -2رویکورد م العوه کوودا
(نظریهپوردان موؤثر در ایون رویکورد عبوارتانود از:
ورانمووت پووارکر ( ،)Francis Parker, 1894جووان
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دیووووووووویی ( ،)John Deweyهارولوووووووود را
()Harold Rugg


طباوه نودی وایلوز و ونودی ( Wiles & Bondi,

 )2007از جهتگتریهای رنامهی درسوی :ایون دو
صاحب نظر در کتاب خود در حث جهتگتریهوای
رنامووهی درسووی از واه ی طوور وورای معروووی
جهتگتریها اسوتفاد مویکننود مبنوای تفکتوا
آنها در حث جهتگتریهای رناموهی درسوی وه
کارکرد مدرسه و رویکردهای متعددی که نمبت ه
مدرسووه در جامعووه وجووود دارد ،رموویگووردد کووه
عبارت اند از :جهت گتری علو هفتگانوه ی سونتی؛
جهووتگتووری ووونآوری آموزشووی؛ جهووتگتووری
انمان گرایی؛ جهت گتری حروه آموزی؛ جهت گتوری
ازسازی اجتماعی
 جهتگتوریهوای رناموهی درسوی از نظور سوتلور،
الکموواندر و لووو ت ( & Saylor Alexander
 :)Lewisدیدگا موضووعات درسوی و رشوته هوای
علمی؛ دیودگا مبتنوی ور صوالحتت هوای خواا/
ونوواوری؛ دیوودگا مبتنووی وور صووفات و وراینوودهای
انمانی؛ دیدگا مبتنی ر کارکردهوا و وعالتوتهوای
اجتماعی؛ دیدگا مبتنی ر نتازها و عالیق /وعالتوت
وردی ()Salsabili, 2003, 2010
 جهتگتوری هوای رناموهی درسوی از نظور از دیود
ارن ووتاین و هووانکتنز ( Ornstein & Hunkins,
 :)2009جهت گتری ونی شامل (روتاری ،مودیریتی،
ستمتمی و آکادمتکی) و رویکرد غتور ونوی شوامل
(انمانگرایی و نومفهو گرایی) است
در این پژوه  ،ر مبنای تاموتم نودیهوای چانوگ و
ونوگ ( )Cheung & Wong, 2002کوه ا وزار گوردآوری
اطالعات از آنها ه عاریت گروته شد اسوت و ور اسواس
دسته ندیهوای آیزنور و واالنو ( Eisner & Vallance,
)1974؛ شو رت ()Schubert, 1986؛ تنر و تنر ( & Taner
 )Taner, 1995و مووووا نتوووول ( )McNeil, 1996از
جهت گتری های رنامه درسی ،پن جهتگتری ورایندهای

شناختی ( ،)Cognitive Processرناموه درسوی وهمثا وه
ونواوری ( )Curriculum as Technologyیوا روتوارگرایی
( ،)Behavioralازسوووازی گرایوووی اجتمووواعی ( Social
 ،)Reconstructionعاوولگرایووی آکادمتووا ( Academic
 )Rationalismو رنامه درسی در راستای خود شوکووایی
( )Curriculum for Self-actualizationیوا انموانگرایوی
( )Humanisticانتصاب و نررش و دیدگا اساتتد دان ورا
ر اساس آن ها مورد ررسوی قورار گروتوه اسوت ور ایون
اساس ،پژوه پت رو ه دنبال پاسصرویی وه سوؤاالت
زیر است:
 1جهت گتری رنامهی درسی اسواتتد در خصووا
هد گذاری در رنامهی درسی چتمت؟
 2ر اساس جهت گتوری رناموهی درسوی اسواتتد،
تعتتن محتوای رنامهی درسی تا کودا دسوته
از جهتگتریهای آنان است؟
 3ارزیووا ی رنامووهی درسووی ،وور اسوواس نروورش
رنامووهریووزی درسووی اسوواتتد ،تووا چووه نوووع
جهتگتری است؟
 4آیا تن رشتهی تحصتلی اوراد ا نوع جهتگتری
رنامهی درسوی آنوان را وهی معنوی دار وجوود
دارد؟
روش پژوهش
پووژوه حاضوور در قلموورو پووژوه هووای «توصووتفی»
( )Descriptive researchاز نووع «پتمای وی» قورار دارد
جامعه آماری پوژوه شوامل کلتوه اسواتتد (تموا وقوت)
دان را کردستان در سال تحصوتلی  93-94هموتند کوه
تعداد آنها  310نفر ود ( 14نفر استاد؛  22نفر دان تار و
 213نفر استادیار و اته مر ی هموتند) از ایون تعوداد وا
استفاد از ورمول نمونهگتری کووکران ،نزدیوا  200نفور
هعنوان حجم نمونه انتصواب شودند وا توجوه وه وجوود
دان کد های متعدد و ه منظور پوش دادن تعداد صحتح
نمونه ها وه هرکودا از دان وکد هوا ،وا اسوتفاد از روش
نمونه گتری طباه ای نموبی ،تعوداد اووراد نمونوه انتصواب
شووودند ووورای جمو و آوری اطالعوووات از پرس ووونامهی
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جهووتگتووریهووای رنامووهی درسووی ( Curriculum

یافتههای پژوهش

 )Orientations Inventory: COIکه توسی چانگ و ونگ
در سووال ( )Cheung & Wong, 2002طراحووی شوود و
( & Mahlios, Rice
توسووی موواهلتوس و همکوواران
 )Thomas, 2004اصووالحاتی جز ووی وور آن اعمووال شوود،
استفاد شد است؛ که سؤاالت مؤلفههوای هود  ،محتووا،
سازمان دهی ،راهبردهوای تودری و ارزیوا ی آموزشوی را
پوش میدهد شامل سی سؤال کوه در رگترنود ی پون
جهووتگتووری رنامووهی درسووی (وراینوودهای شووناختی،
انمان گرایی ،ازسازی اجتماعی ،روتارگرایی ،من ق گرایوی
علمی) و هر جهتگتری ش سؤال را شامل میشود و وا
طتف پن درجهای لتکرت (ختلی زیاد ،زیاد ،متوسی ،کم و
ختلی کم) و نحو ی نمر گذاری آنها ه ترتتب (-3-4-5
 )1-2است .جهت ررسی روایی محتوایی پرس ونامه ،وه
نظر اساتتد حوز علو تر تتوی اسوتفاد و ورای سونج
پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاد شد که را ر وا
( ) /020ود رای تجزیهوتحلتول داد هوا از شواخ هوای
آماری توصتفی شامل جداول و توزیو وراوانوی ،متوانرتن،
انحرا استاندارد و نتز در س ح آمار استنباطی از آزموون
وریدمن ،تحلتل واریوان چنودمتغتری تحلتول واریوان
یکراهه و آزمون تعاتبی توکی استفاد شد رای ایون کوار
از نر اوزار  SPSSنمصه  ،10استفاد شد

در این ص  ،یاوتههای تحاتق وه ترتتوب سوؤاالت ارا وه
گردیووود اسوووت در ا تووودا سوووتمای کلوووی از وضوووعتت
جهتگتریهای رنامه درسوی در وتن اسواتتد ارا وه و در
ادامه تحلتلهای الز رای پاسخ ه سؤاالت پژوه انجا
و یاوتهها تان شد است
پرسش کلی :کدا نوع جهت گتوری رناموهی درسوی ( وا
تأکتد ر عناصر اصلی رنامه درسی یعنوی هود  ،محتووا،
اجرا و ارزشتا ی) در تن اساتتد غالب است؟
همان طور که در جودول  1م واهد مویشوود ،سو ح
معناداری رای تفاوت متانرتن رتبوه جهوتگتوری رناموه
درسی کمتر از  0/05است کوه ن وان مویدهود متوانرتن
جهتگتریها در تن پاسخدهنودگان یکموان نتموت ور
اساس متانرتن رتبه م اهد شد  ،ورایندهای شناختی وا
متانرتن رتبه  4/12جهتگتوری غالوب رناموه درسوی در
تن اساتتد است و عالگرایی آکادمتا و ازسازی گرایوی
اجتماعی در اولویتهای عدی قرار دارند
پرسش  .3جهتگیری برنامه درسی اسااتید در صواو
هدفگذاری در برنامه درسی چیست؟

جدول  :3نتایج آزمون فریدمن برای جهتگیری برنامه درسی

متغیر

فرایندهای شناختی
رفتارگرایی
بازسازی گرایی اجتماعی
عقلگرایی آکادمیک
انسانگرایی

میانگین رتبه

4/12
2/09
2/85
3/28
2/67

خی دو

درجه آزادی

سطح معناداری

191/274

2

0/001

جدول  :5نتایج آزمون فریدمن برای جهتگیری برنامه درسی در صوو

متغیر
فرایندهای شناختی
رفتارگرایی
بازسازیگرایی اجتماعی
عقلگرایی آکادمیک
انسانگرایی

میانگین رتبه
3/86
2/80
2/72
3/00
2/63

هدفگذاری

خی دو

درجهی آزادی

سطح معنادری

99/969

2

0/001
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همان طور که در جودول  2م واهد مویشوود ،سو ح
معناداری رای تفاوت متانرتن رتبوه جهوتگتوری رناموه
درسی در خصوا هد گذاری کمتور از  0/05اسوت کوه
ن ووان موویدهوود متووانرتن جهووتگتووریهووا در خصوووا
هد گذاری در تن پاسوخ دهنودگان یکموان نتموت ور
اساس متانرتن رتبه م اهد شد  ،ورایندهای شوناختی وا
متانرتن رتبه  3/02جهتگتوری غالوب رناموه درسوی در
خصوا هد گذاری در تن اسواتتد اسوت و عاولگرایوی
آکادمتا و روتارگرایی در اولویتهای عدی قرار دارند

همووانطووور کووه در جوودول  3م وواهد موویشووود ،س و ح
معناداری رای تفاوت متانرتن رتبوه جهوتگتوری رناموه
درسی در خصوا محتوا کمتر از  0/05اسوت کوه ن وان
میدهد متانرتن جهتگتریها در خصوا محتوا در وتن
پاسخدهندگان یکمان نتموت ور اسواس متوانرتن رتبوه
م اهد شد  ،ورایندهای شناختی ا متوانرتن رتبوه 3/22
جهتگتری غالب رنامه درسی در خصوا محتوا در وتن
اساتتد است و عاول گرایوی آکادمتوا و ازسوازی گرایوی
اجتماعی در اولویتهای عدی قرار دارند

پرسش  .5بر اساس جهت گیری برنامهی درسی اسااتید،

پرسش  .1ارزیابی برنامهی درسای ،بار اسااس ن ارش

تعیین محتوای برناماهی درسای تاابک کادام دساته از

برنامه ریزی درسی اساتید ،تابک چاه ناوج جهاتگیاری

جهتگیریهای آنان است؟

است؟

جدول  :1نتایج آزمون فریدمن برای جهتگیری برنامه درسی در صوو

متغیر
فرایندهای شناختی
رفتارگرایی
بازسازی گرایی اجتماعی

میانگین رتبه
3/66
2/70
2/91

خی دو

درجهی آزادی

سطح معناداری

120/062

2

0/001

جدول  :1نتایج آزمون فریدمن برای جهتگیری برنامه درسی در صوو

متغیر
فرایندهای شناختی
رفتارگرایی
بازسازی گرایی اجتماعی
عقلگرایی آکادمیک
انسانگرایی

میانگین رتبه
3/49
2/28
2/81
3/28
3/15

همان طور که در جودول  4م واهد مویشوود ،سو ح
معناداری رای تفاوت متانرتن رتبوه جهوتگتوری رناموه
درسی در خصوا ارزیا ی کمتر از  0/05است کوه ن وان
میدهد متانرتن جهتگتریها در خصوا ارزیا ی در تن
پاسخدهندگان یکمان نتموت ور اسواس متوانرتن رتبوه
م اهد شد  ،ورایندهای شناختی ا متوانرتن رتبوه 3/49
جهتگتری غالب رنامه درسی در خصوا ارزیا ی در تن
اساتتد اسوت و عاولگرایوی آکادمتوا و انموانگرایوی در
اولویتهای عدی قرار دارند

محتوا

ارزیابی

خی دو

درجهی آزادی

سطح معناداری

99/234

2

0/001

پرسش  .1آیاا باین رشاتهی تحوایلی افاراد باا ناوج
جهتگیری برنامهی درسی آنان رابطه وجود دارد؟

همان طور که در جودول  5م واهد مویشوود ،سو ح
معنوواداری آزمووون  Mوواک کوچوواتوور از  0/05اسووت
نووا راین نتتجووه گروتووه موویشووود مفروضووه را ووری
کوواریان ها رقرار نتمت ه دلتل عد رقراری مفروضوه
از ری ه پتالیی ( )Pillai’s traceاستفاد مویشوود کوه در
ماا ل ناض مفروضه مااو است
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جدول  :2نتایج آزمون باکس برای فرض برابری ماتریس کوواریانس
باکس M

df1

df2

F

134/044

72

617/216

1/223

سطح معناداری
0/004

جدول  :1نتایج تحلیل واریانس چند متغیره

ریشه پیالیی
/9850
/5200

منبع
عرض از مبدأ
گروه

F
2560/388b
4/504

 Dfفرضیه
5/000
25/000

 dfخطا
190/000
970/000

سطح معناداری
/0000
/0000

جدول  :1نتایج تحلیل واریانس یکراهه برای جهتگیریهای برنامه درسی

منبع

متغیر

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

گروه

فرایندهای شناختی

115/435

5

23/087

2/619

/0260

رفتارگرایی

129/308

5

25/862

1/709

/1340

بازسازی گرایی اجتماعی

967/297

5

193/459

15/552

/0000

عقلگرایی آکادمیک

113/679

5

22/736

1/500

/1920

انسانگرایی

273/532

5

54/706

4/365

/0010

فرایندهای شناختی

1710/440

194

8/817

رفتارگرایی

2935/047

194

15/129

بازسازیگرایی اجتماعی

2413/323

194

12/440

عقلگرایی آکادمیک

2940/686

194

15/158

انسانگرایی

2431/349

194

12/533

فرایندهای شناختی

127577/000

200

رفتارگرایی

86011/000

200

بازسازی گرایی اجتماعی

99040/000

200

عقلگرایی آکادمیک

108609/387

200

انسانگرایی

98657/845

200

خطا

کل

همان طور کوه در جودول  2م واهد مویشوود سو ح
معناداری م اهد شد رای تفاوت متانرتن ترکتب خ وی
انواع جهتگتری رنامه درسی کوچواتور از  0/05اسوت،
نا راین ا  95درصود اطمتنوان وور صوفر رد و نتتجوه
گروته می شود جهتگتری های رنامه درسی در اساتتد وا
رشته تحصتلی متفواوت یکموان نتموت در اداموه نتوای
تحلتل واریان یکراهه ارا ه میشود

همانطور کوه در جودول  7م واهد مویشوود سو ح
معناداری م اهد شد رای ورایندهای شناختی ،ازسازی
گرایی اجتماعی و انمانگرایی کوچوا تور از  0/05اسوت؛
نا راین این ا  95درصد اطمتنان ور صفر رد و نتتجوه
گروته میشود متانرتن این جهتگتوریهوا در اسواتتد وا
رشته تحصتلی متفاوت یکمان نتمت وه منظوور ررسوی
دقتقتر تفاوتها از آزمون تعاتبوی تووکی ورای ایون سوه
جهتگتری استفاد شد است
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جدول  :1نتایج آزمون تعقیبی توکی برای جهتگیری شناصتی

) (Iحوزه تدریس

علوم انسانی

ادبیات

هنر

کشاورزی

مهندسی

) (Jحوزه

اختالف

خطای

سطح

فاصله اطمینان ()59%

تدریس

میانگین

استاندارد

معنیداری

حد باال

حد پایین

ادبیات

)(I-J
-1/3021

1/00511

/787

-4/1952

1/5910

هنر

-/0521

1/12034

1/000

-3/2769

3/1727

کشاورزی

-/4815

/65189

/977

-2/3579

1/3949

مهندسی

/5916

/76128

/971

-1/5997

2/7829

علوم پایه

1/1626

/65189

/479

-/7138

3/0390

علوم انسانی

1/3021

1/00511

/787

-1/5910

4/1952

هنر

1/2500

1/30934

/931

-2/5188

5/0188

کشاورزی

/8206

/94030

/953

-1/8860

3/5272

مهندسی

1/8937

1/01919

/431

-1/0400

4/8273

علوم پایه

2/4647

/94030

/097

-/2419

5/1713

علوم انسانی

/0521

1/12034

1/000

-3/1727

3/2769

ادبیات

-1/2500

1/30934

/931

-5/0188

2/5188

کشاورزی

-/4294

1/06258

/999

-3/4879

2/6292

مهندسی

/6437

1/13299

/993

-2/6175

3/9049

علوم پایه

1/2147

1/06258

/863

-1/8439

4/2732

علوم انسانی

/4815

/65189

/977

-1/3949

2/3579

ادبیات

-/8206

/94030

/953

-3/5272

1/8860

هنر

/4294

1/06258

/999

-2/6292

3/4879

مهندسی

1/0731

/67339

/604

-/8653

3/0114

*

علوم پایه

1/6441

/54669

/035

/0705

3/2177

علوم انسانی

-/5916

/76128

/971

-2/7829

1/5997

ادبیات

-1/8937

1/01919

/431

-4/8273

1/0400

هنر

-/6437

1/13299

/993

-3/9049

2/6175

کشاورزی

-1/0731

/67339

/604

-3/0114

/8653

علوم پایه

/5710

/67339

/958

-1/3673

2/5093

همان طور که در جودول  0م واهد مویشوود ،سو ح
معناداری م اهد شد ورای تفواوت گورو ک واورزی وا
علو پایه کمتر از  0/05است؛ که ا توجه ه جهت تفاوت
می توان گفت که متانرتن جهتگتری شوناختی در گورو
ک اورزی االتر از گرو علو پایه است

همووانطووور کووه در جوودول  9م وواهد موویشووود ،در
جهتگتری ازسازیگری اجتماعی گرو علوو انموانی در
ماایمه ا گرو های اد تات ،ک واورزی ،مهندسوی و علوو
پایووه متووانرتن وواالتری دارد همچنووتن متووانرتن گوورو
ک اورزی االتر از مهندسی و علو پایه است
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جدول  :3نتایج آزمون تعقیبی توکی برای جهتگیری بازسازیگری اجتماعی

) (Iحوزه تدریس

علوم انسانی

ادبیات

هنر

) (Jحوزه

اختالف

خطای

سطح

تدریس

میانگین ()I-J

استاندارد

معنیداری

حد پایین

حد باال

ادبیات

*4/4167

1/19390

/004

/9801

7/8532

هنر

2/9722

1/33077

/227

-/8583

6/8027

کشاورزی

*2/8178

/77433

/005

/5889

5/0466

مهندسی

*

/90427

*

5/7155

مهندسی

/000

3/1126

8/3184

علوم پایه

6/1737

/77433

/000

3/9449

8/4026

علوم انسانی

*-4/4167

1/19390

/004

-7/8532

-/9801

هنر

-1/4444

1/55527

/939

-5/9212

3/0323

کشاورزی

-1/5989

1/11691

/708

-4/8138

1/6161

مهندسی

1/2989

1/21062

/892

-2/1858

4/7835

علوم پایه

1/7571

1/11691

/617

-1/4579

4/9720

علوم انسانی

-2/9722

1/33077

/227

-6/8027

/8583

ادبیات

1/4444

1/55527

/939

-3/0323

5/9212

کشاورزی

-/1544

1/26216

1/000

-3/7875

3/4786

مهندسی

2/7433

1/34579

/325

-1/1305

6/6171

3/2015

1/26216

/119

-/4315

6/8345

علوم پایه
کشاورزی

فاصله اطمینان ()59%

*

علوم انسانی

-2/8178

/77433

/005

-5/0466

-/5889

ادبیات

1/5989

1/11691

/708

-1/6161

4/8138

هنر

/1544

1/26216

1/000

-3/4786

3/7875

مهندسی

*
*

2/8977

/79988

/005

/5953

5/2001

علوم پایه

3/3559

/64938

/000

1/4868

5/2251

علوم انسانی

*-5/7155

/90427

/000

-8/3184

-3/1126

ادبیات

-1/2989

1/21062

/892

-4/7835

2/1858

هنر

-2/7433

1/34579

/325

-6/6171

1/1305

*

کشاورزی

-2/8977

/79988

/005

-5/2001

-/5953

علوم پایه

/4582

/79988

/993

-1/8442

2/7606
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جدول  :32نتایج آزمون تعقیبی توکی برای جهتگیری انسانگرایی

( )Iحوزه تدریس
علوم انسانی

ادبیات

هنر

( )Jحوزه

اختالف

خطای

سطح

تدریس

میانگین ()I-J

استاندارد

معنیداری

حد پایین

حد باال

ادبیات

/8854

1/19835

/977

-2/5639

4/3348

هنر

1/3299

1/33573

/919

-2/5149

5/1747

کشاورزی

*2/9476

/77722

/003

/7104

5/1847

مهندسی

*

/90764

*

مهندسی

2/9429

/017

/3303

5/5555

علوم پایه

3/0712

/77722

/002

/8340

5/3083

علوم انسانی

-/8854

1/19835

/977

-4/3348

2/5639

هنر

/4444

1/56106

1/000

-4/0490

4/9378

کشاورزی

2/0621

1/12108

/443

-1/1648

5/2891

مهندسی

2/0575

1/21514

/538

-1/4402

5/5551

علوم پایه

2/1858

1/12108

/375

-1/0412

5/4127

علوم انسانی

-1/3299

1/33573

/919

-5/1747

2/5149

ادبیات

-/4444

1/56106

1/000

-4/9378

4/0490

کشاورزی

1/6177

1/26686

/797

-2/0289

5/2643

مهندسی

1/6130

1/35081

/839

-2/2752

5/5012

1/7413

1/26686

/742

-1/9053

5/3879

علوم پایه
کشاورزی

فاصله اطمینان ()59%

*

-2/9476

/77722

/003

-5/1847

-/7104

ادبیات

-2/0621

1/12108

/443

-5/2891

1/1648

هنر

-1/6177

1/26686

/797

-5/2643

2/0289

مهندسی

-/0047

/80286

1/000

-2/3156

2/3063

علوم پایه

/1236

/65180

1/000

-1/7525

1/9998

علوم انسانی

*-2/9429

/90764

/017

-5/5555

-/3303

ادبیات

-2/0575

1/21514

/538

-5/5551

1/4402

هنر

-1/6130

1/35081

/839

-5/5012

2/2752

کشاورزی

/0047

/80286

1/000

-2/3063

2/3156

علوم پایه

/1283

/80286

1/000

-2/1827

2/4393

علوم انسانی

همووانطووور کووه در جوودول  10م وواهد موویشووود ،در
جهتگتری انمانگرایی گرو علو انموانی در ماایموه وا
گوورو هووای ک وواورزی ،مهندسووی و علووو پایووه متووانرتن
االتری دارد

بحث و نتیجهگیری
در سال  1095هر رت اسپنمور یوا پرسو انتاوادی در
زمتنهی آموزش م ر کرد :دان ارزشمند چتمت؟ ایون
پرس هراحتی پاسوخ داد ن ود واقعتوت آن اسوت کوه
پاسخ ه سؤال اسپنمر یا داوری ارزشی است ( & Taner
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 )Taner, 1995و عااید شصصی عمتااً ری وه در ارزشهوا
دارند شو رت ( )Schubert, 1986متوجه شد که را هی
تن ولمفه و آموزش در رناموه درسوی یوا امور آشوکار
( دیهی) است ،نا راین رنامه درسی کار رد عملوی عاایود
شصصی است و مجموعوه ای از عاایود ( اورهوا) وهعنووان
ماهتوووت هووود آموزشوووی موجوووب پتچتووودگیهوووای
منحصر ه ووردی در آمووزش مویشوود در ایون راسوتا در
اد تات رنامه درسی ما شاهد شکلگتری دسته ندیهوای
متعدد از جهتگتریهای گوناگون ود ایم
تفاوتهای تن هر یا از جهتگتریهای رنامه درسی
قا وولتوجووه اسووت ،ووهعنوووانمثووال ری ووههووای ولمووفی
«من ق گرایی علمی» ری وه در نوشوته هوای اوالطوون در
کتاب جمهوری دارد ،عااید محکم و استواری که هعنووان
دان اوالطونی شناختهشد است ورای اوالطوون دانو
عو ن دنی (ثا ت) است یوا جهوان وتزیکوی (موادی)
وجود دارد ،لذا ه یا رهیم و نظم روانی جهت ررسوی آن
نتازاست؛ و اینچنتن وود کوه اوالطوون رناموه درسوی را
تجویز کرد که ت تر ر ریاضتات ،موسوتای ،هنور تمرکوز
دارد
تحاتاات زیادی تانرر نا مر ی و جهتگتری رناموه
درسی وی در انتصاب و گزین محتوا ،اجرای رنامههوای
درسی و همچنتن نوع نرا وه یادگترنود از طور مر وی
است این پژوه نا ر اهمتوت و جایروا مر وی و ناو
آنهووا در تعتووتن متووزان اجوورا ،موواتووت و یووا شکمووت
رنامههای درسی دارد ،انجا شد که در رگترنود ی نکوات
قا ل تأملی است اول اینکوه هور وورد آمووزشدهنود ای،
خواسووته یووا ناخواسووته و درنتتجووه انتصووابهووایی کووه در
گزین محتوا جهت آموزش ،سازماندهی محتووا ،اجورای
رنامه درسی ،ارزشتا ی یادگترند و انجوا مویدهود ،از
نوعی جهت گتری رنامه درسی و آموزشی تبعتت کورد و
یا در آن چارچوب ستر میکند نکته دو اینکه یا را ه
ممتاتمی تن جهتگتری وورد مر وی و رشوته تحصوتلی
(تصصصی) وی وجوود دارد ( & Amery, Sobhani nejad
)rahnama, 2016; Akbariboorang et al, 2013

نتووای حاصوول از تحلتوول داد هووای سووؤال اول ن ووان
می دهد که س ح معنیداری رای تفواوت متوانرتن رتبوه
جهتگتری رنامهی درسی در خصوا هود گوذاری کوه
در آن ،ور صفر پذیروته نمی شود ،ن اندهند ی تفاوت
در خصوا هد گوذاری در وتن پاسوخدهنودگان اسوت؛
نا راین ،میتوان گفت جهتگتری رنامهی درسی اسواتتد
یکمان نتمت نتای این سؤال ا پژوه هوای توانوردی و
اپووواا ( )Tannverdi & Apak, 2014کوووه مر توووان
جهت گتری رناموه ی درسوی انموان گرایوی و وراینودهای
شناختی را ت تر از سوایر جهوت گتوری هوا ارزشگوذاری
کردند؛ کانتنرها  ،جانموون و کارلموون ( Cunningham,
 )Johnson &. Carlson, 1992کوه مر توان وهطوورکلی
دارای همهی جهتگتری های رناموهی درسوی هموتند و
ت تر جهتگتری ورایند شناختی را ارزشگذاری کردنود؛
پژوه چانگ ( )Cheung, 2000aو نگ و چانگ ( & Ng
 )Cheung, 2002کووه جهووتگتووری رنامووهی درسووی
وراینوودهای شووناختی و من ووقگرایووی علمووی ووه ترتتووب
ت ووترین متووانرتن را ووه خووود اختصوواا داد کووه
ن اندهند ی غالب ودن آنها اسوت؛ و هوار هوالرردی
( )Bahalgardi, 2010که ه این نتتجه رستد که اوراد وا
اورهای پتچتد ت تر ه جهتگتری ورایندهای شناختی
گوورای دارنوود و ت ووترین متووانرتن مر وووط ووه ایوون
جهتگتری است ،هممو و هم جهوت اسوت اموا وا نتوای
تحاتاات اکبری ورنگ و همکواران ( Akbariboorang et
 )al, 2013که دین نتتجه رستد اند که در مؤلفهی هد ،
جهت گتری های رنامهی درسی اساتتد ا یکودیرر تفواوت
معناداری ندارند؛ پژوه جتنکتنز ( )Jenkins, 2009کوه
نتتجه گروته کوه مر توان جهوت گتوری رناموه ی درسوی
روتارگرایی را ت تر از سایر جهتگتوریهوا ارزشگوذاری
کرد اند؛ و پژوه درا چونگ ( )Cheung, 2000انجوا
شد است و نتتجهی آن غالب ودن جهتگتری رناموهی
درسی انمان گرایی و عالگرایی آکادمتوا اسوت ،همموو
نتمووت در نظووا آموزشووی مووا ،از ا توودای تحصووتل تووا
تحصتالت تکمتلی ،ه دلتل حاکمتت رویه رنامه محوور و
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معلم محور و همچنتن تأکتد ر رنامههای درسی متمرکز
و مهمتر از همه این موارد ،عد توجه ه رویکردهوایی کوه
نتازها و عالیق یادگترند در آن از اهمتت رخوردار اسوت،
اعث شد تا یا نوع نرا آموزشی مبتنی ور روتوارگرایی
ر این نظا حاکمتت داشته اشد
نظا آموزشی ایران یکی از معدود نظوا هوای آموزشوی
در دنتاست که رویکرد روتارگرایی در آن رجموته و قا ول
م اهد است و واجد ویژگوی هوایی ماننود کتواب درسوی
واحد ،نظا رقا تی ،حذ تدریجی نرا وه خواسوته هوای
یادگترنوودگان ،وویتوووجهی ووه تفوواوتهووای وووردی آنووان،
ی توجهی ه نتازهای یادگترندگان و از پت تعتتن کردن
محتوا و ورآیند آموزش و است طبتعی اسوت در چنوتن
ساختاری ،نا معلم و مر وی و جایروا او موی واالتر و
ووهنوووعی ،تعتووتنکننوود کوون هووای تر تتووی و تعووامالت
آموزشوی اسووت ایوون صو از نتووای پووژوه ووهخووو ی
تانکنند ی روحته و رویهی حاکم ر نظا تعلتم و تر تت
و نظا آموزش عالی ما را ن ان میدهد
نتای حاصول از تحلتول داد هوای پرسو دو ن وان
می دهد که س ح معنیداری رای تفواوت متوانرتن رتبوه
جهتگتری رنامهی درسی در خصوا محتووا کمتور کوه
در آن ،ور صفر پذیروته نمی شود ،ن اندهند ی تفاوت
نرا در خصوا محتوا در تن پاسخدهندگان است نتوای
حاصل از تحلتل این سؤال ا پژوه هوای محمود اکبوری
ورنوگ و همکواران ( )Akbariboorang et al, 2013کوه
وودین نتتجووه رسووتد انوود کووه در مؤلفووهی محتوووا متووان
جهت گتری های رنامه ی درسی تفواوت معنواداری وجوود
دارد آنگونه که در مؤلفهی محتوا متان جهتگتوریهوای
عال گرایی آکادمتا و ورایند شوناختی ،ازسوازی گرایوی
اجتمووواعی و وراینووود شوووناختی ،وراینووود شوووناختی وووا
ازسازیگرایی اجتماعی ،عاول گرایوی آکادمتوا ،سوازند
گرایووی اجتموواعی و روتووارگرایی ،عموولگرایووی شووواب ووا
روتارگرایی ،سازند گرایی اجتماعی ا روتارگرایی و وراینود
شناختی و روتوارگرایی وا وراینود شوناختی ،عمولگرایوی
شواب ،سازند گرایی اجتماعی تفاوت معنواداری م واهد

شود و وای همکواران ( )Bay et al, 2011انجوا دادنود و
دین نتتجه رستدند که مر تان در طراحی محتووا ت وتر
ه جهتگتری رنامهی درسوی وراینود شوناختی گورای
داشتند همراستا است اما ا یاوتههوای پوژوه جتنکتنوز
( )Jenkins, 2009که ودین نتتجوه رسوتد اسوت کوه در
ماولووه محتوووا ،مر تووان جهووتگتووری رنامووهی درسووی
روتارگرایی را ت تر از سایر جهتگتوریهوا ارزشگوذاری
کرد اند ،هممو نتمت
تحلتل داد های پرس چهار ن ان میدهد که سو ح
معناداری م اهد شد رای تفاوت متانرتن ترکتب خ ی
انواع جهتگتری رنامه درسی کمتور از حود الز اسوت و
درنتتجه ور صفر پذیروته نمی شود ،این ن اندهنود ی
متفاوت ودن متانرتن جهتگتوریهوای رناموهی درسوی
مورد ررسی اساتتد وا رشوته تحصوتلی (تصصو ) آنهوا
است که معنیدار است نتای تحلتول داد وا یاوتوههوای
پووژوه جتنکتنووز ( )Jenkins, 2009کووه وودین نتتجووه
رستد است که جهتگتریهای مورد ررسی ا توجوه وه
مؤلفهی رشتهی تحصوتلی (تصصو ) تفواوت معنویداری
اهم داشوتند کوه ن واندهنود ی ارتبواط ایون دو اسوت؛
پژوه آشور و همکاران ( )Ashour et al, 2012کوه ایون
نتتجه رستد است که مر تان ریاضوی و علوو نموبت وه
سایر مر تان ه جهتگتوری روتوارگرایی گورای کمتوری
داشتند و تفاوت متانرتن جهتگتریهای مورد ررسی وا
توجوووه وووه رشوووتهی تحصوووتلی (تصصو و ) مر توووان،
ن ان دهند ی ارتباط ایون دو اسوت و نهایتواً وا پوژوه
تانوردی و اپا ( )Tannverdi & Apak, 2014کوه ودین
نتتجه رستد تن متانرتن جهتگتریهای مورد ررسی وا
توجه ه رشته ی تحصتلی (تصص ) مر تان تفاوت وجوود
دارد و ن اندهند ی ارتباط این دو است هممو است
آنچه از کلتت کار حاصول مویشوود نکوات ارزشومندی
است که اید مدنظر رنامهریوزان و مموئوالن آمووزش در
نظا آموزش عالی قرار گتورد نتوای ن وان مویدهود کوه
اساتتد گراموی اساسواً دارای انموجا وکوری در خصووا
رویههای نررش و جهتگتریهای آموزشی خود نتموتند
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